
Zápisnica zo stretnutia Klubu riaditeľov pri PF UPJŠ  

konaného dňa 10. 11. 2017 

 

Zúčastnení za SŠ: Ing. Jaroslav Bujda (Stredná priemyselná škola v Bardejove), RNDr. 

Zuzana Dragulová (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov), PaedDr. Zlatica Frankovičová 

(Gymnázium Šrobárova), Mgr. Pavol Chmeliar (Cirkevné gymnázium Sv. Mikuláša, Stará 

Ľubovňa), Mgr. Viera Kundľová (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov), RNDr. Iveta Lazorová 

(Gymnázium Snina), Mgr. Jozef Matis (Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave), Mgr. Katarína 

Olšavová (Gymnázium P. Horova, Michalovce), Mgr. Anna Osifová (Gymnázium Ľ. Štúra, 

Michalovce), RNDr. Pavol Petrovský (Gymnázium sv. Moniky Prešov), Mgr. Otto Révész  

(Gymnázium Poštová, Košice), RNDr. Ján Rodák (Gymnázium GM, Svidník), PhDr. Viera 

Rusinková (Stredná zdravotnícka škola, Košice), PaedDr. Ingeborg Skalská (Gymnázium 

Javorová, Spišská Nová Ves), PhDr. Ľubomír Sobek (Gymnázium Alejová, Košice), Ing. Elena 

Tibenská (Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice),   

 

Ospravedlnení: Mgr. Ivan Baran (Gymnázium M. Kukučína, Revúca), Ing. Slavomír Kožár 

(SPŠE, Prešov), Ing. Štefan Krištín (SPŠE, Košice), RNDR. Miriam Melišová Čugová 

(Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice), Mgr. Marián Mižák (Gymnázium Sobrance), 

RNDr. Marcel Tkáč (Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov) RNDr. Marcel Tribus 

(Gymnázium L. Stöckela, Bardejov 

 

Zúčastnení za PF UPJŠ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. RNDr. Pavol Mártonfi, 

PhD., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., RNDr. Róbert Hajduk, 

PhD., doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 

Ospravedlnení: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.,  doc. 

RNDr. Katarína Kimáková, CSc., RNDr. Stela Csachová, PhD.,  

Prizvaní: doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. – vedúci KBF PF UPJŠ, prof. PhDr. Eugen 

Andreanský, PhD. – prodekan FF UPJŠ 

 

Program:  

1. Úvodné slovo dekana.  

2. TIP – technologický a inovačný park UPJŠ. 

3. Kluby učiteľov na PF UPJŠ.  

4. Aktivity pre žiakov stredných škôl.  

5. Prehliadka areálu UPJŠ – Moyzesova 9 a predstavenie vybraných pracovísk v budovách: 

Sokrates, Platón, Aristoteles, Gutenberg.  

 

 

 

Priebeh:  

K bodu 1 

Úvodné slovo dekana 

V úvode stretnutia dekan fakulty privítal nových členov Klubu riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ 

a odovzdal im Osvedčenia o členstve: 

PaedDr. Ingeborg Skalskú, riaditeľku Gymnázia Javorová, Spišská Nová Ves, 

PhDr. Zuzanu Dragulovú, PhD., riaditeľku Gymnázia Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou, 

Mgr. Jozefa Matisa, riaditeľa Gymnázia P.J. Šafárika, Rožňava,  

Mgr. Katarínu Olšavovú, riaditeľku Gymnázia P. Horova, Michalovce,  

Ing. Jaroslava Bujdu, riaditeľa Strednej priemyselnej školy, Bardejov, 

PaedDr. Zlaticu Frankovičovú – Gymnázium Šrobárova, Košice,  



Mgr. Annu Osifovú- riaditeľku Gymnázia Ľ. Štúra, Michalovce. 

 

Stručne informoval o zámere univerzity vytvoriť moderné vedecké a aplikačné centrum 

medzinárodnej úrovne, ktorým by mal byť Technologický a inovačný park TIP-UPJŠ ako aj 

o dôležitých plánovaných aktivitách fakulty do konca kalendárneho roka 2017 ako napr. 

prednášky odborníkov fakulty k Nobelovym cenám 2017, ktoré budú udelené v rámci kategórií 

Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína, alebo začiatkom roka 2018  ako napr. Deň otvorených 

dverí PF UPJŠ či oslavy 55. výročia vzniku PF UPJŠ (apríl-máj 2018).  

 Riaditelia vzali predložené informácie na vedomie.  

 

 

K bodu 2 

TIP – technologický a inovačný park UPJŠ. 

Prizvaný hosť, doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD., v zastúpení vedúceho TIP-UPJŠ prof. 

Miškovského, oboznámil prítomných so zámerom univerzity vybudovať technologický 

a inovačný park TIP-UPJŠ ako centrum technologickej excelencie na UPJŠ v oblasti 

biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Zdôraznil, že 

hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie významného európskeho strediska 

kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské 

aktivity v high-tech priemysle. Základným kameňom sú výsledky implementácie projektov 

CELIM (FP7), MEDIPARK, TECHNICOM, PROMATECH (ŠF EU).  

 Členovia klubu vzali predložené informácie na vedomie.  

Viac o TIP, jeho cieľoch, poslaní, lokalizácii a výstavbe – viď prezentáciu na web stránke 

fakulty 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/  

 

 

K bodu 3 

Kluby učiteľov na PF UPJŠ.  

V úvode doc. Kireš, prodekan pre rozvoj fakulty, zdôraznil význam a poslanie práce Klubov 

učiteľov PF UPJŠ  pre jednotlivé prírodovedné predmety - matematika, fyzika, chémia, 

geografia, informatika, biológia. Kluby učiteľov majú na fakulte svoju históriu, ktorá stále 

potvrdzuje, že majú čo ponúknuť učiteľom základných a stredných škôl, že sú mostom pre 

odovzdávanie a výmenu odborných vedomostí, výsledkov výskumu ale spätne pre získanie  

poznatkov z práce učiteľov s týmito poznatkami a z výučby so žiakmi a študentmi na 

základných a stredných školách. Kluby sú priestorom aj pre neformálne stretnutia učiteľov 

s odborníkmi z VŠ a priestorom pre odborné či neformálne diskusie na témy, ktoré vopred 

každý z existujúcich klubov fakulty zverejní.  

Následne bola prezentovaná činnosť a aktivity jednotlivých klubov (doc. Kireš - fyzika, 

informatika, biológia Dr. Hajduk, doc. Ganajová - chémia, Dr. Hubeňáková - matematika) 

 Členovia klubu vzali predložené informácie na vedomie.  

Viac o činnosti a cieľoch klubov učiteľov PF UPJŠ – viď prezentáciu na web stránke 

fakulty 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/  

 

K bodu 4 

Aktivity pre žiakov stredných škôl. 

Dr. Hajduk informoval prítomných členov klubu o aktivitách organizovaných zo strany PF 

UPJŠ v spolupráci aj s inými organizáciami, pre žiakov stredných ale aj základných škôl 

v rámci niektorých prírodovedných odborov:  

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/


 Matematika – korešpondenčný matematický seminár STROM, matematická súťaž 

MATBOJ, medzinárodná matematická súťaž NÁBOJ, medzinárodná súťaž 

PurpleComet, podpora k matematickej olympiáde, Matematické hravenisko- 

neformálne stretnutie so študentmi a doktorandmi, popularizačné prednášky; 

 Informatika – olympiáda v informatike, ZENIT v programovaní a webdizajne, FIRST 

LEGO LEAGUE, súťaže v programovaní PALMA, PALMA junior, súťaž v tvorbe 

počítačových hier IHRA, robotická súťaž RBA, krúžky, letné tábory; 

 Chémia – chemická olympiáda, festival vedy a techniky AMAVET; 

 Biológia – botanikiáda, súťaž mladých onkológov, biologická olympiáda, denný letný 

tábor, popularizačné aktivity, SOČ – pre budúcich VŠ študentov biológie; 

 Fyzika – bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPark Košice, fyzikálna olympiáda, 

medzinárodná súťaž Fyzikálny NÁBOJ, Turnaj mladých fyzikov.  

 Členovia klubu vzali predložené informácie na vedomie.  

Viac o aktivitách  – viď prezentáciu na web stránke fakulty. 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/  

 

 

K bodu 5  

Prehliadka areálu UPJŠ – Moyzesova 9 a predstavenie vybraných pracovísk v budovách:  

Sokrates, Platón, Aristoteles, Gutenberg.  

V úvode prehliadky areálu UPJŠ Moyzesova 9 prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., 

prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ pre pedagogickú činnosť a akreditáciu oboznámil 

prítomných členov klubu s ponukou a možnosťami štúdia  na fakulte v rámci jednotlivých 

odborov. Následne v rámci prehliadky areálu predstavil špičkové laboratóriá, ktoré sú pre 

potreby výučby a výskumu na fakulte k dispozícii: jazykové, tlmočnícke, psychologické, 

laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie ale aj televízne a filmové štúdio.   

Prítomní v rámci prehliadky areálu si mohli pozrieť aj priestory a vybavenie študovne 

Univerzitnej knižnice v budove Gutenberg, kde ich o knižnom fonde a službách knižnice 

osobne informovala riaditeľka PhDr. Daniela Džuganová, PhD.  

Viac o štúdiu na FF UPJŠ - viď prezentáciu na web stránke fakulty. 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/  

 

 

 

 

Košice, 10.11. 2017 

Zapísala: PhDr. Svetlana Libová 

 

 

 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. 

dekan fakulty 
 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/kr-ss/prezentacie/p-10-11-2017/

